
مالحظةقرار اللجنةمعدل المسارتخصص الماسترنوع التسجيلالفئةالجامعةتاريخ الميالداسم ولقب المترشحرقم التسجيلالرقم

1D20076039103عنابة30-10-1987باشا سفيانAي
ون  مقبولCommunication Touristique 13.57الكتر

2D20112059987مليانة29-12-1992بلحنيش فاطمة الزهراءAي
ون  مقبول14.08اتصال وعالقات عامةالكتر

3D1999629814عنابة28-06-1981بن سالم سعادAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول15.86إذاعي تلفزيون 

4D20126000579سكيكدة17-12-1993بن سعدون ودادAي
ون  مقبول15.56برصي-سمعيالكتر

5D20049064073الوادي05-10-1984بن شرودة فوزيةAي
ون  مقبول16.68برصي-سمعيالكتر

6D20106016037عنابة08-04-1992بن عمر سميةAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول14.65إذاعي تلفزيون 

7D20126035872قالمة23/02/1994بن كاشر نور الهدىAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,83تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمعالكتر

8D20129030736ورقلة28-02-1991بن محسن وثيق محمدAي
ون  مقبول14.61اذاعة وتلفزيونالكتر

9D20126025172عنابة25-04-1993بوخلفة خديجةAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول14.42إذاعي تلفزيون 

10D20104005567ي25/03/1990بودبوز وليد
ر
يAام البواق

ر
ي+ورق

ون  يالكتر
ون  مقبول14,63صحافة واعالم الكتر

11D20111067796الجزائر23-12-1992بوقفة سارةAي
ون  ي والوسائط الجديدةالكتر مقبول13.09االتصال الجماهتر

12D20128009199الجزائر16-04-1992ثابت مرادAي
ون  ي والوسائط الجديدةالكتر مقبول13.19االتصال الجماهتر

13D201334026727تبسة01-07-1980حسناوي صابرAي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول14.93وسائل االعالم والمجتمعالكتر

14D20064098243ورقلة03-02-1987حليتيم ليمينAي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول14.02برصي-سمعيالكتر

15D20119035320ورقلة01-04-1992خاخة سعديةAي
ون  مقبول13.7علوم االعالم واالتصالالكتر

16D20115058307سطيف18-06-1991خرفي يوسفAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول14.25اعالم ومجتمعالكتر

17D1998551146عنابة05-02-1976زايدي فتيحةAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول14.11إذاعي تلفزيون 

18D20114009533ي17-03-1991زللو يعقوب
ر
يAام البواق

ون  مقبول14.94اتصال وعالقات عامةالكتر

19D199655853عنابة27-02-1977ساكر مولودAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول14.35إذاعي تلفزيون 

20D20043055595عنابة29-12-1985سلوقي محمدAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول14.2إذاعي تلفزيون 

21D20114007550ي17-04-1992شريط هاجر
ر
يAام البواق

ر
ي+ورق

ون  مقبول14.16برصي-سمعيالكتر

22D20072048542المدية07-11-1989صاري أحمد زينبAي
ون  لم ترفق ملحق وصفيغير مقبول15.6اتصال وعالقات عامةالكتر

23D20126017985عنابة15-02-1994عمرون حنانAي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول14.98إذاعي تلفزيون 

24D20116022627عنابة22/10/1992عميرات سارةAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,98إذاعة وتلفزيونالكتر

25D20036012147 تبسة20/10/1984فرحاتي امينةAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول14,99وسائل االعالم و المجتمعالكتر

26D201336000303سكيكدة02-02-1994قاسمي حمزةAي
ون  مقبولSciences de L'information et de la Communication:Audio-Visuel14.46الكتر

27D20126043264عنابة16/01/1994قرفة هاجرAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول14,18إذاعة وتلفزيونالكتر

28D20125090061البويرة23-05-1985لبوخ محمدAي
ون  مقبول15.12علوم االعالم واالتصالالكتر

29D20046009121تبسة21/08/1984لعجال العلميAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,73وسائل االعالم و المجتمعالكتر

30D2000608977 تبسة21/04/1982مباركية سميرAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول15,69وسائل االعالم و المجتمعالكتر

31D20106029213الجزائر14-01-1992نوار هدىAي
ون  مقبول14.81وسائل االعالم والمجتمعالكتر

32D20084017183تبسة14/01/1990يونسي صبرينAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول14,81وسائل االعالم و المجتمعالكتر

33D20046007090 تبسة22/10/1985فرحات محي الدينAي
ر
ي+ورق

ون  مقبول14,49وسائل االعالم و المجتمعالكتر

34D20133104104129-06-1994أحسن زكرياءBي
ون  مقبول12.71علوم االعالم واالتصالالكتر

35D20139057640 29-05-1984األعور سارةBي
ون  مقبول16.21برصي-سمعيالكتر

36D201336044936 عنابة19/10/1994بصالح أسماءBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,67إذاعة وتلفزيونالكتر

37D20126026033عنابة07-12-1988بليل احمد لطفيBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول12.87إذاعي تلفزيون 

38D201336019418عنابة12/06/1994بن سيدهم محمد طهBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول12,99إذاعي تلفزيون 

39D20066042398عنابة09-09-1988بوبطنيخ ياسمينBي
ون  مقبول14.25برصي-سمعيالكتر

40D201331045650الجزائر23-11-1993بوعبة مليسةBي
ون  مقبول12.4اذاعة وتلفزيونالكتر

41D20106018817عنابة01/03/1992بوعسلة لمياءBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول13,48إذاعي تلفزيون 

42D2002379401قسنطينة15-05-1984بونابي فيروزBي
ون  مقبول12.89علوم االعالم واالتصالالكتر

43D1997540809قالمة30-06-1979تباني بثينةBي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول12.83الكتر

44D20105000577باتنة01-01-1991جريبيع سميةBي
ون  مقبول14.75صحافة مكتوبةالكتر

45D20126007061جيجل19/12/1993جوامع سارةBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,8اتصال وتسويقالكتر

46D20113028611البويرة23-11-1992حماني محمدBي
ون  مقبول14.77علوم االعالم واالتصالالكتر

47D20036023159سكيكدة16-11-1985حمروش سارةBي
ون  مقبول14.71برصي-سمعيالكتر

48D20116026745قالمة13/06/1991حياهم سعادBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,44تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمعالكتر

49D20074001785قالمة06-04-1987خدري حميدةBي
ون  مقبول13.01تكنولوجيا االعالم و االتصال و المجتمعالكتر

50D201336043038عنابة26-10-1994داودي ايمانBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول13.16إذاعي تلفزيون 

51D20104303بسكرة28-12-1990رحماني صليحةBي
ون  مقبول14.72صحافة مكتوبةالكتر

52D20126030519قالمة14-01-1994روابحي هاجرBي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبولtechnologie de l'information et de la communication et société13.01الكتر

53D20106028729قالمة28/08/1991روابحي وفاءBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,63تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمعالكتر

54D20126018091عنابة06-07-1993زازار فاطمة الزهراءBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول12.83إذاعي تلفزيون 

55D2008401694 تبسة29-04-1988زمال علي إسماعيلBي
ون  مقبول13.97وسائل االعالم والمجتمعالكتر

56D201335051983بليدة24-09-1993سالم وليدBي
ون  مقبول14.27وسائل االعالم والمجتمعالكتر

57D20114011933تبسة15-11-1992سبيعة منالBي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول12.86علوم االعالم واالتصالالكتر

58D1999643680قالمة24-07-1981سحاب زهرةBي
ون  مقبول13.53تكنولوجيا االعالم واالتصالالكتر

59D200960364عنابة27-09-1991سعدان اسياBي
ون  ي التنظيماتالكتر

 
مقبول13.9االتصال ق

60D20094035049قسنطينة17-09-1984سقني سميرBي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول13.29صحافةالكتر

61D201333049239جيجل01-09-1985سالمنة بدرBي
ون  مقبول14.64اتصال وتسويقالكتر

62D20114004412ي08-02-1991سماعلي نورة
ر
يBام البواق

ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول13.62علوم االعالم واالتصالالكتر

63D20069053788ورقلة08-05-1986شنة صادقBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.78تكنولوجيا االتصاالت الجديدةالكتر

64D20116021542عنابة14-06-1991صغايرية هجيرةBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول12.97إذاعي تلفزيون 

65D20106029206قالمة11/04/1991طايبية هاجرBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,03تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمعالكتر

66D201324019108تبسة08-05-1994عبد المالك عالء الدينBي
ون  ي التنظيماتالكتر

 
الحاق ملحق وصفيغير مقبول12.86االتصال ق

67D20048029075وهران03-01-1985عربوز خديجةBي
ون  مقبول13.38االتصال و المجتمع الكتر

68D20115026333بسكرة06-02-1992علوي صبرينة فريالBي
ون  مقبول13اذاعة وتلفزيونالكتر

69D20102059213مليانة30-06-1991قدور  يوسفBي
ون  مقبول13.15اتصال وعالقات عامةالكتر

70D201336031390قالمة10/05/1994قريني أميرةBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول14,55تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمعالكتر

71D20124033331قسنطينة08-08-1992قواجلية سميةBي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول18علوم االعالم واالتصالالكتر

72D20116016009عنابة27/12/1992كاتب سارةBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول13,24إذاعي تلفزيون 

73D201339036934ورقلة05-01-1994كافي رانيةBي
ون  يغير مقبول13.83اذاعة وتلفزيونالكتر

لم ترفق ملحق وصف 

74D20121045364الجزائر05-10-1993كحلي فريدةBي
ون  مقبولcommunication politique et social13.75الكتر

75D20116016461عنابة26/09/1992كالعي خولةBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول13,09إذاعي تلفزيون 

76D2007904210906-09-1989لحول احمد برهانBي
ون  ي التنظيماتالكتر

 
يمقبول13.82االتصال ق

أرفق الملحق الوصف 

قائمـــة ترتيب المترشحيـــن  إلجتيــاز مسابقــة الدكتــوراه طور ثالث

تخصص اتصال جماهيري

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية
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77D20126009805سكيكدة22/07/1993لطرش فاطمة الزهراءBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13,08سمعي برصيالكتر

78D20109031168ورقلة02-11-1991محسن صخرBي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13.29تكنولوجيا االتصاالت الجديدةالكتر

79D20075097792الجزائر09-03-1988مزراق زهيةBي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول12.93اذاعة وتلفزيونالكتر

80D20066067368 عنابة1986نموشي حياةBي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول13,2إذاعي تلفزيون 

81D20126000609سكيكدة24-07-1992إنال يحيCي
ون  مقبول13.85برصي-سمعيالكتر

82D20122025482بليدة04-01-1992بالش غانيCي
ون  مقبول12.7وسائل االعالم والمجتمعالكتر

83D20104058885قسنطينة07-07-1990بن زقوطة سارةCي
ون  أرفقت الماسترمقبول11.92علوم االعالم واالتصالالكتر

84D20107057119 مستغانم14-02-1991بن عيسى حفيظةCي
ون  مقبول12.99وسائل االعالم والمجتمعالكتر

85D20096003290قالمة14-10-1987بوالريش مريمCي
ون  مقبولTechnologie de l'information et de la communication12.32الكتر

86D20114030951قسنطينة08-10-1990بوزيان صفيةCي
ون  مقبول11.92صحافة مكتوبةالكتر

87D20124000465ي06-07-1993بوشوارب سارة
ر
يCام البواق

ون  مقبول13.04برصي-سمعيالكتر

88D20112011900الشلف23-04-1992بوعظمة ابتسامCي
ون  مقبول12.93وسائل االعالم والمجتمعالكتر

89D2001668074سوق اهراس01-01-1982بوعالق محمدCي
ون  مقبولsciences de l'information et de la communication : communication et management de ressourceshumaines13.49الكتر

90D201336044982عنابة34314بوقصاص شيماءCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.82إذاعة وتلفزيونالكتر

91D201336043860عنابة17/12/1994جالبي نجوىCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.58إذاعة وتلفزيونالكتر

92D20107057114 مستغانم15-03-1990جاللي حسنيةCي
ون  مقبول12.78وسائل االعالم والمجتمعالكتر

93D201336000934سكيكدة11/11/1993خزوز اكرامCي
ر
ي+ورق

ون  أرفق الملحق الوصفيمقبول12.88سمعي برصيالكتر

94D20136040320عنابة05/02/1989زماري عفافCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.2إذاعة وتلفزيونالكتر

95D201334000426ي22-08-1994زوقاغ راضية
ر
يCام البواق

ون  مقبول12.34علوم االعالم واالتصالالكتر
96D20114014233تبسة01-02-1992سهيل سميرةCي

ون  مقبول12.45وسائل االعالم والمجتمعالكتر
97D20106024029عنابة02-03-1991شنعة لميةCي

ون  مقبول12.78اذاعة وتلفزيونالكتر

98D20126004404سكيكدة06-09-1993صياد أمينةCي
ون  مقبول14.33برصي-سمعيالكتر

99D20126040892الطارف01-05-1991عجموني نريمانCي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول11.09علوم االعالم واالتصالالكتر

100D20086030637عنابة17/06/1990عطوي أميرةCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.4إذاعة وتلفزيونالكتر

101D20126019462عنابة30/07/1992غنجيوي دليلةCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.11إذاعة وتلفزيونالكتر

102D20126025193عنابة11/06/1992فار عليCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.12إذاعة وتلفزيونالكتر

103D20096020158عنابة30/11/1989فارق سعيدCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.52إذاعة وتلفزيونالكتر

104D20084021050تبسة18-12-1990لزعر  وفاءCي
ون  الحاق ملحق وصفيغير مقبول12.75علوم االعالم واالتصالالكتر

105D20126034003قالمة31/10/1991لشهب نوالCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول13تكنولوجيا االعالم واالتصال والمجتمعالكتر

106D20121073036الجزائر17-04-1994لمداني امالCي
ون  مقبول11.96- اتصال تنظيمي -communication organisationnelleالكتر

107D20079068571ورقلة10/01/1990مرغني خالدCي
ر
ي+ورق

ون  مقبول12.23تكنولوجيا االتصال الجديدةالكتر

108D20096002518عنابة25-10-1990معاليم سلمىCي
ون  مقبول13.08علوم االعالم واالتصالالكتر

109D20089000311الجزائر18-06-1988فروج فاطمةCي
ون  أرفقت الملحق الوصفي مقبول12,06اذاعة وتلفزيونالكتر

110D20126044441عنابة19/07/1994مقالتي رانيةCي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
مقبول12.39إذاعي تلفزيون 

111D20104017485قسنطينة24-12-1991الوافي حمادةDي
ون  ي المغرب األوسط خالل العرص الوسيطالكتر

 
غير مقبول11.7تاري    خ السلطة والمجتمع ق

112D201336023591عنابة05/03/1993بوساحة وفاءDي
ر
ي+ورق

ون  غير مقبول11.7إذاعة وتلفزيونالكتر

113D201260444773عنابة03/12/1993بوعبد هللا عبيرDي
ر
ي+ورق

ون  غير مقبول12.03إذاعة وتلفزيونالكتر

114D20106016535عنابة16/01/1992تواتي هاجرDي
ر
ي+ورق

ون  غير مقبول12.8إذاعة وتلفزيونالكتر

115D20074019154تبسة28-11-1986رحامنية رضاDي
ون  غير مقبولscience de l'information et de communication: les médias et la communauté11.93الكتر

116D20128055934بليدة22-06-1992كديد محمدDي
ون  غير مقبول12.14وسائل االعالم والمجتمعالكتر

117D20126010573سكيكدة31-12-1993كشيب حليمةDي
ون  غير مقبول13.74برصي-سمعيالكتر

118D20062005775مدرسة عليا للصحافة15-03-1988لومي عائشةDي
ون  غير مقبول12.03وسائل االعالم والمجتمعالكتر

119D20126043225عنابة04/01/1993مشنتل فطيمةDي
ر
ي+ورق

ون  غير مقبول11.58إذاعة وتلفزيونالكتر

120D201336003903سكيكدة21/05/1994مغرب منىDي
ر
ي+ورق

ون  يالكتر
غير مقبول12.19إذاعي تلفزيون 

121D20126040199عنابة29/01/1992جندلي شيماءEي
ر
ي+ورق

ون  غير مقبول11.72إذاعة وتلفزيونالكتر

122D20076044107قالمة09-04-1988سواحلية خديجةEي
ون  غير مقبول11.16علوم االعالم واالتصالالكتر

123D20104003576ي09-05-1989بوتي ايمان
ر
يCام البواق

ون  يالكتر
أرفقت الملحق الوصفي غير مقبول13.25صحافة واعالم الكتلرون 

يAورقلة19/03/1987بن قرينة خالد/
ر
ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول14,85تكنولوجيا االتصاالت الجديدةورق

يAورقلة04/06/1991عمار سعيدي/
ر
ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول15,38تكنولوجيا االتصاالت الجديدةورق

يBعنابة27/02/1981سدراية لطيفة/
ر
يورق

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول13,4إذاعي تلفزيون 

يCعنابة31900حمادي فيرورز/
ر
يورق

ألنه لم يسجل على البوابة الكترونيا/إذاعي تلفزيون 

يDجيجل06/2015//18محمد بوصبارة/
ر
ألنه لم يسجل على البوابة الكترونياغير مقبول/اتصال وتسويقورق


